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Parlarde Ramon Aramon i Serra cm resultaalhora fhcil idifícil. D'una banda,elmeu 
tractepersonal ambell no témésdedosanysi migd'antigtiitat.Jono hrconegutl'etapa 
rnés activa del cientific i del filoleg sinó a través de la seva obra,pero, aquesta etapa, ja 
ens la fan coneixer a bastament el? seus companys de tasca, els seiis alumnes d'ahir 
esdevinguts figures importants en el nostre horitzó cultural. 

Noms com Josep M. Lladó, Maria-Aurelia Capmany o Josep Massot son un aval 
segur de precisió i d'exhaustivitat. 1 llurs paraules són presents en aquest número de 
Llengua Nacional. Noms com Jordi CarbonelloJosep M. Llompart hand'ésscrles veus 
fidels i brillants que s'encarregaran de parlar de ~ a k o n  Aramon arnb motiu de 18acte 
d'homenatge. 

Pero continua essent difícil cloure en un article les mil carcs de la relació amb tina 
persona arnb qui s'ha compartit en poc temps tantes hores. 1 Iio 6s rnés quan aquestes 
hcires han engendrat admiració, respecte,ensenyament,estimació,vida, en definitiva. 
1 encara ho és més si aquesta persona és Ramon Aramon i Serra. és a dir, algú que ha 
escrit en 1leb.e~ d'or i sobretot en lletres d'amor -sovint poc llegides- el seu nomen la 
historia de la cultura universal i, sobretot, en la Iiisibria d'un poble. 1 es més difícil 
perqui. la subjectivitat és entremaliada i entortolliga allo que hom creu que Iiauria de 
dir. 

Per aixo, rnés enlli del ti~pic i del mite, vull parlar del Ramon Aramon que jo conec, 
la vhlua del qual supera amb escreix el mite. Pel que fa als topics, em consta que li són 
desplaents ... 

1 6s precisament en aquest punt que la dificultat de parlar d'una persona tan 
entranyable enfila el camí facil del plaer. 

El vaig coneixer quan acahava jo de publicar L'ninrriny del catnlii l i~ l i t .  Recordo que 
m'havicn colpit extrordinariament els insults que li havien adregat els "verinosos". 
Aquells insults a un "senyor Ramon" maltractat, acusat, ridiculitzat em feien arribar a 
la coiiclusió que hompot discrepar de les persones pero que un pais que no té memoria 
Iiistbrira és un país sensefutur i sense esperanca. Un país que renega d'aquells qui es 
jugaren la vida per la seva idcntitat és un pais condemiiai a I'extermini. 1 aquí no hi 
valcn excuses d'ohertures lingjístiques. Havia comengat el procts de matar la llcngua 
pcr la pseudo-llengua i el primer pas era executar els scus defensors. i'otser en aquell 
moment naixia de manera inconscient la idea d'aquest Iiomenatge popular: el poble 
havia de recuperar la possibilitat d'apropar-se a aquell qui un totalitarisme havia 
submergit en el silenci i un iiou totalitarisme suhmcrgia ara en la marginació i el 
menyspreu. 

Si la primerasorpresa fouels atacs i les calumnies, la segona fou la manca de defensa 
de Ranion Aramnn per part de la societat. 



La tarda quevaig trucara la porta del seu despatxde 1'Institut d'EstudisCatalans per 
regalar li el meii llibre rebria una nova sorpresa. Aquell "censor", aquel1 "c»missari 
lingüístic" caricaturitzat pcls verinosos era una persona cordial, receptiva, huida de 
vaiiitat i plena de la scnzillesa dels grans, que no fretura d'ostentaciuns, amh una 
capacitatde treball i una agudesa d'analisi imprnpicsd'un homedevuitanta-tres anys. 
Vindria el primer de tants i tants sopars que d'alcsliores en@ tinc la joia dc compartir. 

Cal dir quemai no I'he sentit desqualificar ningú per motiusde Ilengua, niai nci I'he 
sentit acusar els seus acusad»rs. 

Ensems amb I'home seniill he conegut l'home amic d'aquclls qui ens enorgullim dc 
considerar-nos-hi, I'homelleial i fidel no tansolsa la ]lengua sinóa les perscines.l'home 
atent a qualse\.nl sol.licitud, I'home disposat sempre a escoltar tothom. Quan es 
constituí Llengua Nacionalelvaigconvidar a la presentaci6. Havia arribat de París, cin 
haviaanat com a president hiinorari de la Unió Academica Internacional, ambel hraq 
dret hencat. Els inetges no van creure pertinent d'enguixar-l'lii, la qual cosa volia dir 
que es veia ohligat a suportar el dolor en mi>ure'l. Dones bé, tot just al cap de dos dies 
Ramon Aramon assistia a la nostra presentació, malgrat el dolor, malgrat les recoma- 
nacions del metge, malgrat els vuitanta-quatre ariys. 

S6n fragments de vivencies que hom no pot oblidar i podria explicar moltes més 
ankdntes d'aquest anys rics i enriquidors. Si sP alguna cosa d'ell no és pas perquE li 
agradi vantar-se de res. Ramon Aramoii és iin Iluitador que no explica "batalletes". La 
lluita, Ialleialtat ila senzillesa esdevenencircumstanciesnormalsde la sevavidaruna 
vida per la Ilengua, amb la Ilenhwa, des de la Ilmgua, per a la Ilengua. La Ilengua 6s el 
seu amor, el seu orgull, la seva raó, la seva passió i el seu gaudi. 1, con1 a h»n mestre, 
transmet elque sent i dona vida a la llengua des deles seves artituds més hahituals als 
seus consclls més científics. 1 diccoiisclls perquPmai nol'he scntit dir "aix0 ha d'ésscr 
aixi". Amh una prudencia exemplar es limita a un "iin crciis que seria millor fer-lio 
d'aquesta manera?'. Oaltra banda, no és un Iiome reclos en I'estan~a hermetica i rica 
dels seus coneixements, sinó que encomana amor al trehall, vitalisme, sociabilitat i 
coratge. Ningú no ha coiiegut en el1 ni un hri d'escepticismr, davant c1 projecte 
nacional. 

Heus aci alguns trets del Ramon Aramon que jo conec. 1 el seu cxcmple és la millor 
lliqo. 

Peraixi) aquesta I l i~ó magistral d'una vida Iia desaltar del caudel llibrcal cor de tots 
els qui li devem la coiitiiiuitat sense claudicacions de la tasca i de I'esperanca. No sP si 
el pohle es mereix Ramoii Aramon, peri) Ranion Aramon sí que es mercix I'anior del 
pohle. 

Tant de ho aque?t Iiomeiiatge popular senreixi pcrque la nostra memoria ens faci 
caminar cap a uii futur mes iiostre. 

Gracies Ramon Aramon pcr no defallir; gricies per retornar-nos la llengua. Vós ja 
saheu perquP us dediquem aquest homenatge. Amh aixn, ja en tenim prou. 


